
 

Tilmeldinger og spørgsmål henvendes til 
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Program for november 2020 hos Powerjobsøgerne Norddjurs 

Mødetid og sted: 
 
Dronningens Ferieby 
Dronningens Ferieby 1 
8500 Grenå 
 
Vi mødes tirsdag og torsdag 
fra kl. 08.45 – 14.00 

Medbring PC eller tablet hvis muligt 
 
Medbring madpakke, drikkevarer, og godt humør. 
 
Informationsmøder finder sted tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00 – 14.00 
 
Tilmelding på mail: pjsnorddjurs@gmail.com 
 
(NB! Vi tager forbehold for ændringer) 

 

UGE 45 

Tirsdag  
03-11-2020 
 

Kampagnedag 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 

● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.00-14.00 Informationsmøde v/ Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

Torsdag  
05-11-2020 
 

Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 
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● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/Henrik Hahn Nissen 
Han er foredragsholder, Innovator, og bestyrelsesmedlem. 
Han vil hjælpe os til at blive bedre til at tage på kaffemøder, og bruge det 
aktivt i jobsøgningen. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 46 

Tirsdag 
10-11-20 

Kampagnedag 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 

● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 
 

Torsdag  Powerinspiration 
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12-11-20 Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 

● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Lise Kirketerp ”Hvordan finder du dit 
Drømmejob” 
Hvordan finder man sit drømmejob og hvordan kommer man tættere på 
sit drømmejob. Korttidsansættelse og hvordan erfaringen kan være en 
modspiller i stedet for en medspiller.   
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 47 

Tirsdag  
17-11-20 

Kampagnedag 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 

● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
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Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.00-14.00 Informationsmøde v/ Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Dagens resultater og tak for i dag 

Torsdag  
19-11-20 

Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 

● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Dann Sommer, ”I lære som tillært 
Extrovert” 
Udvikling af dine ekstroverte færdigheder, og smart udnyttelse af dine 
stærke sider. Et aktiv foredrag, med miniøvelser mellem deltagerne. 
Snakker om godt arbejdsmiljø, bedre kommunikation og udvikling.  
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 

 

UGE 48 

Tirsdag 
24-11-2020 

Kampagnedag 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 

● Har du brug for hjælp til noget? 
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Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Ringekampagne 
Vil du have adgang til ledige stillinger inden de bliver offentliggjort? 
Deltag i Powerjobsøgernes ringekampagne – sammen tager vi kontakt til 
landets virksomheder. 
 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
 

Torsdag 
26-11-2020 

Powerinspiration 
Facilitator: Rikke Juhl Aagaard Munk 
 
Kl. 09.00 – 09.50 Morgenmøde 

● Vi træner personlige præsentationer 

● Del de gode historier fra jobsøgningen 

● Har du brug for hjælp til noget? 

 
Kl. 09.50 – 10.00 Pause (kaffe, te and vand) 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Foredrag v/ Diana Skøtt Larsen: ”Mindset og 
mindfulness” 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost 
 
Kl. 12.30 – 13.50 Powerwork 
Vi arbejder videre, hvor vi slap i forrige uge 

● Administration 

● HR og event 

● Drift 

 
Kl. 13.50 – 14.00 Afslutning 
Evaluering og tak for i dag 
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